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Danmarks Statistik, Priser og Forbrug  
  
   
 

Referat fra 4. møde i Kontaktudvalg for Prisindeks 

Mødetidspunkt: Torsdag d. 12. juni kl. 10. 
 

Deltagere: 
 
− Dennis Kildetoft (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KFST)  

− Bjørn Tangaa Sillemann (Økonomi- og Indenrigsministeriet)  

− Jonas Staghøj (Nationalbanken)  

− Mikael Trier (Finansministeriet) 

− Lars Gustafsson (Danmarks Statistik (DST) Nationalregnskabet) 

− Jonas Mikkelsen (DST Nationalregnskabet) 

− Henrik Sejerbo Sørensen (DST), kontorchef for Priser og Forbrug 

− Rasmus Anker Kristiansen (DST) er ansvarlig for SPPI 
(tjenesteprisindekset) 

− Zdravka Bosanac (DST) er ansvarlig for købekraftpariteter 

− Janni Stavad (DST) er ansvarlig for PPI (producentprisindekset) 

− Martin Birger Larsen og Thomas Jacobsen (DST) er ansvarlige for 
forbruger- og nettoprisindekset samt HICP 

 

1. Velkomst  
 

Henrik Sejerbo bød velkommen til mødet. Mødedeltagerne præsenterede sig 
selv ved en kort bordrunde.  

 
2. Det nye producentprisindeks (PPI) fra januar 2014 

 
Janni Stavad fortalte om den nye formidling af PPI siden januar 2014.  
 
Tidligere har Danmarks Statistik fokuseret på Prisindeks for indenlandsk 
vareforsyning (PIV) i formidlingen. PIV er blevet lavet siden 1960, men 
grupperingen, der er varebaseret i PIV, er ikke tidsvarende. Der er en høj grad 
af subjektiv vurdering i, hvilken gruppe en vare skal tilknyttes og desuden er 
det kun Danmark der offentliggør producentprisindeks på denne måde. 
 
Siden januar 2014 er der derfor blevet fokuseret på et brancheopdelt PPI, 
hvor der anvendes en international nomenklatur. Den danske formidling af 
PPI er nu sammenfaldende med offentliggørelserne fra Eurostat. 

 
Nationalbanken spurgte, om det giver samme resultat uanset om man 
fokuserer på opdelingen på varer eller brancher. Hertil var svaret, at det giver 
det samme på aggregeret niveau. Dog indeholder PIV landbrugsvarer, hvilket 
ikke er tilfældet for PPI varer. 
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Nationalbanken spurgte også til importprisindeks længere tilbage end til 
2005 samt om indeks fra PPI aggregeret til PIVs opdeling. Ligeledes spurgte 
de til muligheden for at vise procentændringer i statistikbanken. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriets ønsker til aggregering afveg lidt fra 
nationalbankens.  Både Nationalbanken og Økonomi- og Indenrigsministeriet 
vil kontakte Janni direkte herom.  
 
Det fremtidige arbejde i PPI: 
Fremover vil brancheopdelingen blive finpudset og indberetningerne vil blive 
yderligere kvalitetssikret. Ligeledes vil mulighederne for en yderligere 
opdeling af fødevareprisindeksene blive undersøgt. 
 

 
3. Udvidelse af tjenesteprisindekset (SPPI)– nye deflatorer 

 
Rasmus Kristiansen præsenterede branchen fast ejendom, der ved at blive 
udviklet prisindeks til i SPPI. Fast ejendom er opdelt på tre undergrupper: 
Udlejning af erhvervsejendomme, ejendomsmæglere og administration af fast 
ejendom. Et prisindeks for især udlejning af erhvervsejendomme er et stort 
ønske til deflatering i Nationalregnskabet.  
 
Det fremtidige arbejde i SPPI: 
Begynde at kigge på prisindeks for speditører samt overveje mulighederne for 
at lave at aggregeret SPPI. Ligeledes kan et muligt ønske fra Eurostat om 
opdeling af i business to business (B2B) og business to consumers (B2C) få 
betydning. 

 
4. Ny beregning af bilprisindekset i forbruger- (og producent)prisindeks 

 
Rasmus Kristiansen præsenterede pilotprojektet med opgørelse af prisindeks 
for nye biler med nye metoder og datakilder. 
 
Projektet anvender data fra Det Digitale Motor Register (DMR). På baggrund 
af disse data er det muligt at beregne forbruger- og producentpriser på alle 
solgte køretøjer. Ved at opdele bilerne i segmenter og efterfølgende at 
anvende hedoniske regressioner, er det muligt at estimere prisindeks for de 
nye biler. 
 
Det fremtidige arbejde: 
Pilotprojektet vil blive fortsat og når en lidt længere tidserie er til rådighed vil 
en evt. beslutning om implementering i forbruger- hhv. 
producentprisindekset blive truffet. 

 
5. Status på stregkodedata i forbrugerprisindekset 

 
Thomas Jacobsen præsenterede status for arbejdet med at implementere 
stregkodedata for føde- og drikkevarer i forbrugerprisindekset.  
 
Præsentationen fortalte dels om, hvad stregkodedata er, hvem vi får disse 
data fra, hvordan de tænkes implementeret i forbrugerprisindekset samt ikke 
mindst om de IT-systemer som er udviklet og som er ved at blive udviklet for 
at kunne producere prisindeks med brug af stregkodedata. 
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Det fremtidige arbejde: 
De nødvendige IT-systemer skal færdiggøres og herefter skal der træffes en 
beslutning om evt. implementering pr. januar 2015.  

 
6. Behandlingen af afgifter i nettoprisindeks (NPI) og EU-harmoniseret 

forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) 
 
Martin Larsen fortalte om behandlingen af afgifter i NPI og HICP-CT. 
 
I NPI får forbrugerpriserne fratrukket moms og punktafgifter og tillagt evt. 
tilskud. I HICP-CT får forbrugerpriserne fratrukket de aktuelle afgiftssatser 
(moms og punktafgifter) og efterfølgende tillagt de satser, der var gældende i 
december året før.  
 
Præsentationen indeholdt en oversigt over de afgifter, der er indeholdt i 
beregningen af NPI og HICP-CT samt en oversigt over de tilskud, som er 
indeholdt i NPI. 
 
 

7. Eventuelt  
 

Intet. 
 

 


